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School gesloten vanaf woensdag 16 december
De overheid heeft besloten dat met ingang van woensdag 16 december alle scholen gesloten
moeten zijn. Een vervelende maar begrijpelijke maatregel.
U moet daardoor onmiddellijk uw kinderen thuis gaan houden wat voor veel ouders een uitdaging
is.
Wij gaan ons de rest van deze week voorbereiden op onderwijs op afstand vanaf maandag 4
januari tot tenminste vrijdag 15 januari.
Dat vraagt opnieuw improviseren en voorbereiding.
Wat betekent dit voor u en voor ons:
 Tot en met vrijdag 15 januari is de school gesloten voor leerlingen.
 Deze week wordt er nog geen online onderwijs gegeven, dat begint op maandag 4 januari.
 Indien gezinnen, waarvan beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen, geen opvang
voor hun kinderen hebben kunnen zij een beroep doen op noodopvang op school. Een
overzicht van de vitale beroepen vindt u via de volgende link: Overzicht cruciale beroepen
tijdens lockdown U kunt een verzoek om opvang mailen naar info@bs-klimop.nl. Vermeld in
uw mail uw naam, de namen en groepen van uw kind, de data waarop u opvang nodig
heeft, uw beroep(en) en de naam van de organisatie(s) waar u werkzaam bent. Opvang
vindt uitsluitend plaats tijdens reguliere schooltijden inclusief de tussen schoolse opvang.
Als u deze week gebruik moet maken van deze opvang hebben wij nog geen programma
voor uw kind maar kan uw kind wel op school komen. Geeft u daarom uw kind zelf ook iets
leuks mee om te doen.
 Voor kinderen die thuis niet kunnen beschikken over een pc of laptop hebben wij
Chromebooks beschikbaar. Wij hebben 100 van deze devices om uit te lenen. Als u een
Chromebook wilt lenen verzoek ik u uiterlijk woensdag een mail te sturen naar meester
Patrick Snijders p.snijders@bs-klimop.nl Vermeld in de mail de naam en groep van uw
kind. In principe lenen wij één device per gezin uit. Als er daarna nog devices overblijven
kunnen wij er meer per gezin uitlenen.
 Het ophalen van Chromebooks zal plaats vinden op vrijdag 18 december. Hiervoor moet u
naar school komen met een stevige tas. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd. Op
school tekent u een bruikleenovereenkomst voor een Chromebook.
 Mogelijk wordt u deze week nog gevraagd om werkmateriaal op te halen op school. Ook dit
zal op vrijdag gebeuren. Dit gaan we doen op volgorde van achternaam. Hierover
informeren wij u uiterlijk aanstaande donderdag.
Rest mij u, ondanks alle maatregelen, toch fijne feestdagen te wensen. Ik hoop van harte dat 2021
er heel ander uit gaat zien.
Als we allemaal meewerken aan de maatregelen kunnen wel elkaar weer zien op maandag 18
januari.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Klimop,
Antoine Peters, directeur

School closed from Wednesday December 16
The government has decided that all schools should be closed from Wednesday, December 16. An
annoying but understandable measure.
You must therefore immediately start keeping your children at home, which is a challenge for many
parents.
The rest of this week we will prepare for distance education from Monday January 4 until at least
Friday January 15.

That requires improvisation and preparation again.
What does this mean for you and for us:
 The school is closed to students until Friday 15 January.
 This week there will be no online education, starting on Monday 4 January.
 If families, of which both parents work in vital professions, do not have care for their
children, they can call on emergency care at school. An overview of the vital professions
can be found via the following link: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown You can
email a request for shelter to info@bs-klimop.nl. In your e-mail, state your name, the names
and groups of your child, the dates on which you need childcare, your occupation (s) and
the name of the organization (s) where you work. Childcare only takes place during regular
school hours, including between school care. If you have to use this daycare this week, we
do not have a program for your child yet, but your child can come to school. So give your
child something fun to do.
 We have Chromebooks available for children who do not have a PC or laptop at home. We
have 100 of these devices to lend. If you would like to borrow a Chromebook, I request that
you send an email to master Patrick Snijders no later than Wednesday p.snijders@bsklimop.nl Please state the name and group of your child in the email. In principle, we lend
out one device per family. If there are still devices left after that, we can lend more per
family.
 Chromebook pickups will take place on Friday, December 18. For this, you must come to
school with a sturdy bag. You will be personally informed about this. At school, you sign a
loan agreement for a Chromebook.
 You may be asked this week to pick up work materials from school. This will also happen
on Friday. We will do this in order of last name. We will inform you about this by next
Thursday at the latest.
It remains for me, despite all measures, to wish you a Merry Christmas. I sincerely hope that 2021
will look very different.
If we all cooperate in the measures, we can meet again on Monday, January 18.
Sincerely,
Also on behalf of the Klimop team,
Antoine Peters, director

